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Närvarande: Mona Svegås ordf.
Olle Tillquist
Birgit Ekholm
Andreas Roos
Gerd Melin
Kathrine Kahlman
Elny Karlsson
Dan Andersson sekr.

Kommunstyrelsen, Hälso och Sjukvårdsnämnden
Personalavdelningen
Miljö och Byggnadsnämnden
Miljö och Hälsoskyddskontoret
Barn och Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hälso och Sjukvårdsnämnden
Personalavdelningen

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Birgit Ekholm.
Efter tillägg av en punkt där Charlotta Wilhelmsson berättar om folkhälsoarbetet i Munkedal
godkändes dagordningen.
Paragrafer 20-25
Tid: 13.00-16.00
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FHR §20
Folkhälsoarbetet i Munkedal
Charlotta Wilhelmsson berättade om folkhälsoarbetets organisation och innehåll i Munkedals
kommun. Charlotta har innehaft folkhälsosamordnartjänsten sedan 2001.
I Munkedal finns sedan 2002/2003 ett Folkhälsopolitiskt råd bestående av representanter från
de kommunala nämnderna samt hälso- och sjukvårdsnämnden som fungerar som politisk
styrgrupp för folkhälsofrågorna. Det finns också sedan tidigare ett Folkhälsoråd som är en
referensgrupp och ett samverkansorgan bestående av personer från en lång rad verksamheter,
myndigheter och organisationer i kommunen.
Folkhälsoplanen är liksom Tanums och regionens utformad utifrån ett livscykelperspektiv.
Barn och ungdom har handlat om drogvaneundersökning, drogfria skolavslutningar, Sussi &
Pelle en satsning på livskunskap i skolan, föräldrar emellan där man haft föreläsningar som
Internetresan och Mia Börjesson, nattvandrare och hälsofrämjande skolutveckling.
En satsning inom området Vuxen- Arbetsliv är fysioteket – recept på aktivitet där man har ett
avtal med föreningar och Tumlaren.
Inom området Äldre har men samarbete med pensionärsföreningarna.
FHR §21
Kurserna i utanförskap
Paul Carlsson gav en redovisning om de genomförda kurserna och resan samt delade ut
skrivet material och en dvd. Han hade också en ny förfrågan om Folkhälsorådets inställning
till finansiering av en ny kursomgång.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att bordlägga frågan om finansiering av en ny kursomgång till nästa möte.

FHR §22
Budget, halvårsrapport
Dan A. gjorde en genomgång av ekonomiska läget som helhet och för varje
verksamhetsområde. Diskussion om verksamhet följde. FHR kanske skall göra en mer
övergripande satsning vilket kan tas upp i arbetet med Folkhälsoplanen för kommande år.
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FHR §23
Klassmorfar/mormor
Klassmorfar/mormor är ett projekt där långtidsarbetslösa i ålder 50+ blir en extraresurs i
skolan. Projektets mål är att verka för barnens bästa genom att placera vuxna föredömen i
skolorna. Under hösten kommer, av arbetsförmedlingen utsedda personer, genomgå en
utbildning på Grebbestad Folkhögskola. Deltagarna kommer från Lysekil, Sotenäs, Strömstad
och Tanum. Klassmorfarföreningen är ansvarig och medverkande parter är
Länsarbetsnämnden, Arbetsförmedlingen och Grebbestads Folkhögskola.
Klassmorfarföreningen i Fyrbodal har i sommar sökt ett bidrag som delfinansiering av
utbildningen om 5.000 kr per deltagare. Från Tanum deltar tre personer vilket innebär 15.000
kr för Folkhälsorådet. Presidiet har fattat beslut att bevilja detta bidrag.

FHR §24
Rapporter
Utbildningar: Folkhälsa, välfärd och lokal utveckling. En utbildning för folkhälsoråden i
Norra Bohuslän på Nordens Ark den 3 oktober. Sju deltagare från FHR har anmält sig.
Folkbildning & Folkhälsa. Nationell folkhälsokonferens i Alingsås 20-21 oktober.
Länsstyrelsens rapport om mångfald
Arbetsgrupperna. Följande har haft möten sedan senaste FHR och minnesanteckningar
bifogas. Maten-Rörelse, ANT, Vuxen-Arbetsliv och Äldre.

FHR §25
Övriga frågor
Ungdomsmottagningen har Öppet hus den 22 september då de öppnar verksamhet i nya
lokaler på Hedeskogsvägen 10B.

